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MATRÍCULAS DE ALUNOS NOVATOS - 2022 
 

UNIDADE DARWIN DE VILA VELHA 
 

Ensino Médio 
As vagas serão liberadas mediante visita à escola e/ou atendimento com a Orientadora 
Educacional. 
 

Lembramos que NÃO FAZEMOS RESERVA DE VAGA.                       
 

Início das aulas - 01/02/2022 
 

O Contrato de Prestação de Serviço Educacional e de Material Didático está publicado no site 
www.darwin.com.br e nos quadros de aviso da Escola, em local de fácil acesso ao público. 
 

Planos de pagamento e valores para 2022 

O Colégio disponibiliza 03 planos de pagamento para anuidade escolar. Confira abaixo: 

 

Planos Parcela Demais parcelas 

Plano 12 parcelas 
1ª parcela conforme composição 

escolhida abaixo 

fevereiro/2022 a dezembro/2022 

Plano 11 parcelas março/2022 a dezembro/2022 

Plano 10 parcelas abril/2022 a dezembro/2022 
 

Obs.: a data de vencimento é o dia 1º de cada mês, e é dado pelo Colégio um prazo para 
pagamento sem acréscimo até o dia 5 de cada mês, exceto para o 1º boleto do fracionamento da 1ª 
parcela da anuidade, que terá vencimento 2 dias úteis após a sua emissão. O material didático 
poderá ser pago sem acréscimo até o dia 10 de cada mês, e a 1ª parcela terá vencimento em 
10/12/2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material didático 

O pedido de compra do material didático será efetuado no ato da matrícula, e o pagamento poderá 
ser feito conforme a tabela a seguir, por meio de boletos bancários. A entrega do material didático 
ocorrerá ao longo do ano letivo, de acordo com o desenvolvimento do conteúdo programático. 
 
 
 
 

VALORES DA ANUIDADE E PARCELAS PARA 2022 

Turno Anuidade 
Plano 

12 parcelas 
Plano 

11 parcelas 
Plano 

10 parcelas 

Ensino Médio 

1ª e 2ª Série 

Matutino R$ 32.435,00 R$ 2.702,92 R$ 2.948,64 R$ 3.243,50 

Vespertino R$ 26.091,00 R$ 2.174,25 R$ 2.371,91 R$ 2.609,10 

3ª Série 

Matutino R$ 32.435,00 R$ 2.702,92 R$ 2.948,64 R$ 3.243,50 
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São disponibilizados 03 planos de pagamento para o material didático: 

Planos Parcela Demais parcelas 

Plano 11 parcelas 
1ª parcela em  

janeiro/2022 

fevereiro/2022 a novembro/2022 

Plano 10 parcelas fevereiro/2022 a outubro/2022 

Plano 6 parcelas fevereiro/2022 a junho/2022 

O nosso processo de matrícula será todo on-line. Para a realização, é necessário seguir os passos 
abaixo: 

 Acesse o nosso site (www.darwin.com.br); 

 Clique no banner “Matrículas 2022”; 

 Acesse com o CPF e com a data de nascimento do responsável financeiro de 2022; 

 Selecione a unidade onde o aluno vai estudar (Vitória ou Vila Velha); 

 Escolha a unidade/campus: 

JPF (Jardim da Penha – Infantil e Fundamental) 

JPM (Jardim da Penha – Ensino Médio) 

VV (Vila Velha)  

 Escolha o segmento de acordo com a unidade/campus escolhido: 

JPF  

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 

JPM 

Ensino Médio (1ª à 3ª série) 

VV 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 

Ensino Médio (1ª à 3ª série) 

 Selecione o processo (Matrícula 2022); 

 Escolha o curso: 

JPF (Educação Infantil e Ensino Fundamental) 

JPM (Ensino Médio) 

VV (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

 Insira os dados do responsável financeiro: 

Cadastro do dependente/aluno 

Cadastro completo do responsável, filiação e aluno 

 Anexe os documentos solicitados abaixo e aguarde a aprovação por e-mail, os documentos 
podem ser escaneados ou fotografados (foto nítida): 

Documentação do aluno: 
- Carteira de Identidade (RG) e CPF; 
- Declaração Escolar da série que o aluno está cursando em 2021; 

VALORES DE MATERIAL DIDÁTICO PARA 2022 

Turno Anuidade 
Plano 

11 parcelas 
Plano 

10 parcelas 
Plano 

6 parcelas 

Ensino Médio 

1ª Série 

Matutino ou Vespertino R$ 3.090,00 R$ 280,91 R$ 309,00 R$ 515,00 

2ª Série 

Matutino ou Vespertino R$ 3.204,00 R$ 291,27 R$ 320,40 R$ 534,00 

3ª Série 

Matutino R$ 2.676,00 R$ 243,27 R$ 267,60 R$ 446,00 
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- Certificado de quitação das mensalidades, com expedição máxima de 30 dias. 
Documentação do responsável (maior de 18 anos): 
- Carteira de Identidade (RG) e CPF; 
- Comprovante de residência atual. 

 

Após a aprovação da documentação, o responsável receberá um e-mail para dar continuidade no 
processo de matrícula dentro do mesmo ambiente. Assim sendo: 

 Escolha o plano de pagamento da anuidade escolar e do material didático, assim como o 
guarda-volumes (opcional para algumas séries); 

 Assine de forma digital o contrato educacional e o do material didático. 
 

O contrato será gerado dentro do ambiente, por meio da Plataforma D4Sign. Para a assinatura de 
forma digital, será necessário inserir os tokens (senhas), que serão enviados para o e-mail do 
responsável financeiro. Para cada contrato, será gerado 1 token (1 token para o Contrato 
Educacional e 1 token para o Contrato de Material Didático). 
 

Os boletos serão gerados e ficarão disponíveis no portal do Darwin, na área do “Portal do 
Responsável”, em “Extrato financeiro”. As informações para o acesso serão 
disponibilizadas ao final do processo de matrícula.  
 

A efetivação da matrícula só será concretizada após a assinatura digital dos Contratos e o 
pagamento da 1ª parcela integral no banco. 

Fica, desde já, registrado que o não cumprimento das condições acima tornará nula a matrícula, e o 
Darwin não se responsabilizará pela manutenção da vaga.  
 

Após o término do processo de matrícula, o responsável deverá entregar na Escola os 
documentos abaixo: 
Documentação do aluno: 
- Declaração de atualização vacinal, com expedição máxima de 30 dias, a contar da data de 
formalização da matrícula, conforme lei Estadual nº 10.913/2018. Poderá ser entregue 
pessoalmente ou enviada para o e-mail secretaria.vv@darwin.com.br; 
- 1 via original do Histórico Escolar (Ensino Fundamental), que deverá ser entregue na secretaria 
escolar. 
 

Aluno com necessidade especial, transtorno do desenvolvimento, altas habilidades ou 
superdotação 
É de inteira responsabilidade do responsável indicar, ao final do contrato, se o aluno possui alguma 
necessidade especial, transtorno do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação; o grau 
dessas necessidades especiais, transtorno do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação 
do aluno; e quais são as necessidades do aluno em razão da necessidade especial, transtorno do 
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, bem como realizar a entrega de laudos dos 
profissionais que fazem o acompanhamento do aluno. 
 

Guarda-volumes 
O serviço de aluguel de guarda-volumes para o ano letivo de 2022 será pago em cota única, no 
valor de R$ 165,00 (cento e sessenta cinco reais) no ato da contratação. O número de armários 
disponibilizados é limitado. 

 

HORÁRIO DE AULAS 

ENSINO MÉDIO TURNO ENTRADA E SAÍDA 

1ª e 2ª série 
Matutino 07:00 às 12:40 h (6 aulas) 

Vespertino 
13:00 às 18:40 h (6 aulas) 
13:00 às 19:30 h (7 aulas) 

3ª série 

Matutino 07:00 às 12:30 h 

Vespertino 13:50 às 19:00 h 

Integral 

07:00 às 12:30 h 
Segunda a sexta-feira 

13:50 às 17:30 h 
Segunda a quinta-feira 

 
Prova para a 1ª série, toda terça-feira, conforme calendário. 

Prova para a 2ª série, toda quarta-feira, conforme calendário. 
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